
 מוסמך בהיסטוריה –תכנית חדשה באו"פ 

 א2018היסטוריה יוצאת לדרך בסמסטר לתואר שני בתכנית ה

            

 

 

 קליאו, "המספרת", המוזה הממונה על ההיסטוריה ועל שירת הגבורה במיתולוגיה היוונית

 1689ובתם של ראש האלים זאוס ושל אלת הזיכרון מנמוסינה. ציור של פייר מיניאר, צרפת 

 

 

עוסקת  תרבותית של תחום ההיסטוריה,-, המבוססת על תפיסה רבתכנית המוסמך החדשה

במגוון של אזורים ותקופות ושל תרבויות וחברות, ובוחנת גם את המגעים בין הקבוצות 

השונות. בתוך כך ייחשפו הסטודנטים בתכנית לשיטות היסטוריוגרפיות שונות ולוויכוחים 

 לו את הכלים לגיבושן של מחשבה ביקורתית ושל עמדה עצמאית.המרכזיים במחקר, ויקב

  

בתכנית מסלול עיוני )ללא תזה( ומסלול מחקרי עם תזה, והיא מציעה שלוש מגמות 

היסטוריה של המזרח התיכון  ; היסטוריה של עם ישראל; תרבותית-היסטוריה רב: התמחות

התופעות היחודיות לכל תחום תילמדנה בשילוב עם המבט ההיסטורי הכולל,  .בעת החדשה

 באופן מעמיק, ביקורתי ומרתק. 

 

תרבותי )בין -מפגש הרבהיבטים שונים של המרביתם של הקורסים בתוכנית מתמקדים ב

במגוון חברות ומרחבים גיאוגרפיים ולאורך  ,קבוצות דתיות, אתניות, מעמדיות ואחרות(

טוריות שונות. הקורסים המוצעים מבקשים לבחון את השלכותיו של מפגש זה תקופות היס

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:The_Muse_Clio_-_Pierre_Mignard_(Full-version).jpg


על הסדרים חברתיים ומרחביים, על מאזן הכוחות הכלכלי והפוליטי, על התפתחות השפה, 

 על דפוסי המוביליזציה, התקשורת ועוד.

 

 :הם עבור התכנית. אחדים מהנושאים שיילמדובמיוחד קורסים פותח חלקם המכריע של ה

 תרבותיים בתקופה ההלניסטית-מפגשים בין 

 בין תרבות המונים לתרבות גבוהה במערב 

 הרנסנס התרבותי של יהודי פרובנס בימי הביניים 

 אנטישמיות ומדינת הלאום האירופית 

 יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה 

 הפלסטינים במאה העשרים 

 חברות מוסלמיות בעידן הגלובליזציה 

 ןמגדר ומהפכה במזרח התיכו 

את קורסי התכנית מלמדים מיטב החוקרים בתחומם מסגל המחלקה להיסטוריה, ובהם 

(, פרופ' איריס שגריר )נצרות בימי הביניים, 20-19פרופ' גיא מירון )יהדות גרמניה מאות 

צלבנים(, פרופ' מוסטפא כבהא )היסטוריה פלסטינית, עיתונות וגיבוש זהות פלסטינית(, 

וכריזמה באסלאם בימי הביניים(, ד"ר ישי לנדא )פשיזם פרופ' דפנה אפרת )הנהגה 

וטוטליטריזם(, פרופ' אבריאל בר לבב )מדעי היהדות, הספר בתרבות היהודית(, ד"ר גדי 

ענבל עופר )היסטוריה אורבנית בספרד המודרנית(, ד"ר נוגה אפרתי  פרופ'שגיב )חסידות(, 

 )נשים ומגדר במזרח התיכון(. 

 

 :התכניתכל הפרטים באתר 

http://academic.openu.ac.il/History/MaHistory/Pages/default.aspx  

 

 

 פרופ' גיא מירון, ראש התכנית 

 ד"ר יונית עפרון, מרכזת אקדמית

 הילה שפר, מרכזת אדמיניסרטיבית

 

 


